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VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické  
Technické univerzity v Liberci  

vyhlašuje přijímací řízení pro studijní programy  
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
pro akademický rok 2022/2023 s plánovaným zahájením výuky v říjnu 2022: 

 
 

1. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením        
§ 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v předmětu: 

 Matematiky pro 2. stupeň ZŠ (kombinované studium) (RMA2) 

Podmínky přijímacího řízení: 
 

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci učitele 
prvního nebo druhého stupně základní školy podle § 7 a § 8 zákona č.563/2004 Sb. a chtějí si 
ji rozšířit o daný předmět na 2. stupni ZŠ. 
 

2. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením            
§ 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v předmětu: 

 Matematiky pro SŠ (kombinované studium) (RMA3) 
 Zeměpisu pro SŠ (prezenční studium) (RZE3) 

Podmínky přijímacího řízení: 
 

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci učitele 
střední školy všeobecně vzdělávacích předmětů podle § 9 odst. §1 zákona č.563/2004 Sb. a 
chtějí si ji rozšířit o daný předmět na SŠ. 
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3. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením            
§ 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v předmětu: 

 Zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ (prezenční studium) (RZE2) 

Podmínky přijímacího řízení: 
 

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci učitele 
druhého stupně ZŠ podle § 8 zákona č.563/2004 Sb. a chtějí si ji rozšířit o daný předmět  
na 2. stupni ZŠ. 
 
 
4. Rozšiřující studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením            
§ 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. v předmětu: 
 

 Učitelství informatiky (RIF) 
 

Podmínky přijímacího řízení: 
 

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, kteří již získali odbornou kvalifikaci 
vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 9 odst. 1 a 2 zákona 563/2004 
Sb. a chtějí si ji rozšířit o daný předmět na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ. 
 
 

 Společné podmínky přijímacího řízení:  
 

Podmínkou přijetí ke studiu je výše uvedené vzdělání a podání elektronické přihlášky 
ke studiu (viz https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec). Na studijní oddělení zaslat 
emailem doklady o dosaženém vzdělání, doklady požadovanými pro některé předměty 
a dokladem o úhradě administrativního poplatku ve výši 600,- Kč ve prospěch Technické 
univerzity v Liberci, účet č. 305 806 603, kód banky 0300, variabilní symbol 649 133, konst. 
symbol 0558. 
 
 

Termín podání přihlášek: 
 

Přihlášky je lze podávat na všechny kurzy ode dne vyhlášení nejpozději do 30. 9. 2022. 
 

Programy DVPP jsou akreditovány rozhodnutím MŠMT. Pro zahájení je třeba dostatečný 
počet zájemců. V případě neotevření kurzu bude přijímací poplatek vrácen na bankovní účet. 
 
 
 
 
 

V Liberci dne 11. 7. 2022      prof. Jan Picek, CSc. 
               děkan FP TUL 


